
J

Els origens 11)

La creacio ^

Al principi, Deu va crear el eel i la

terra. ^ La terra era caotica i desola-

1

da, ^ les tenebres cobrien la superficie

de locea, i I'Esperit de Deu ^ planava so-

bre les aigiies.

ha a sota la volta de les que hi ha a so-

bre. ^ Deu dona a la volta del firmament

el nom de eel. ^

Hi hague un vespre i un mati, i fou el

segon dia.
9

3 Deu digue:

- Que existeixi la Hum.

I la Hum va existir. ^ Deu veie que la

Hum era bona, i separa la Hum de les te- nents el nom de terra, i a les aigiies

nebres. ^ Deu va donar a la Hum el nom

Deu digue:

- Que les aigiies de sota el eel s'aple-

guin en un sol indret i apareguin els

continents.

I va ser aixi. ^° Deu dona als conti-

de dia, i a les tenebres, el de nit.
^

Hi hague un vespre i un mati, ^ i fou

el primer dia.

^ Deu digue:

aplegades, el de mar. Deu veie que tot

aixo era bo

.

^^ Deu digue:

Que terra produeixi vegetacio.

herbes que facin llavor i arbres de tota

Que hi hagi un firmament enmig de mena que donin fruit amb la seva Ha-

les aigiies, per a separar unes aigiies de vor, per tota la terra.

les altres. ^ I va ser aixi. ^^ La terra produi la ve-

^ I va ser aixi. Deu va fer la volta del getacio, les herbes de tota mena que fan

firmament i va separar les aigiies que hi la seva llavor i els arbres de tota mena

a En les mitologies dels pobles veins d'Israel, la crea- divina. Deu crea totes les coses. Ara be

cio de I'univers era descrita com una lluita entre la di- terme esperit podria tenir aqui el sentit de

vors. entenent de Deu com una forma de

de
vinitat i el caos. En la Biblia, en canvi, la historia de vors,

la creacio comenga per la paraula de Deu (SI 33,6-9), tindri

paraula que innova, transforma i continua renovant molt

les coses durant tota la historia fins al darrer mo- Deu: crear es ordenar, distingir, separar.

ment. Compareu aquesta primera narracio de la crea- que h

necessana
Hum

, ^ u. Aixo
]

de dividir el temps en dies, que s'agruparan

les. En els textos biblics la Hum visible es c

L en un simbol del b^ i de la vida. Veseu Is

cio (1,1 -2,4a) amb altres narracions o temes sobre la me
creacio: 2,4b-25; Si 8; 104; Jb 38-39; Sir 42,15-43,33. seti

Sobre la presencia i participacio de la saviesa en ver

I'obra creadora, vegeu Pr 8,22-30; Sir 16,26-17,10. 45,7; 60,19-20; Jn 1,4-5; 3,18-21; 8,12; 2Co 4,6; IPe

Compareu aquests textos amb Jn 1,1-3; Col 1,15-17. 2,9; Ap 22,5. e El dia, segons la tradicio biblica, co-

b Una altra traducci6 possible seria: Quart Dm va co- men^a al capvespre: quan el sol es pon, ja som al dia

mengar a crear el eel i la terra, la terra era caotica i de- seguent. /"Els antics s'imaginaven el firmament

solada. Compareu el final de la frase amb Jr 4,23. cor

c Es diu que I'Esperit de Deu participa en la creacio aigi

al costat de la paraula divina. La tradicio dels Pares Vej

de I'Esglesia ha entes I'expressio en el sentit de I'accio afei

fecundant de I'Esperit Sant amb que, juntament amb geu

vidre

sobre

Vocabulari gL'antiga versio grega

firmament) era ho (ve-

w
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que donen fruit amb la seva llavor. Deu
veie que tot aixo era bo.

24 Deu digue:

Que
13

terra produeixi essers vius

Hi Hague un vespre i un mati, i fou de tota mena: bestioles i tota mena

14

el tercer dia. d'animals domestics i ferestecs.

Deu digue: I va ser aixi. ^^ Deu va fer tota mena
- Que hi hagi a la volta del eel uns d'animals ferestecs i domestics i tota

Uumeners per a separar el dia de la nit i mena de cues i bestioles. Deu veie que
assenyalar les festivitats, els dies 1 els

26anys, ^^
i que des de la volta del eel iMu-

minin la terra.
^

I va ser aixi. ^^ Deu va fer els dos blant a nosaltres, "" i que sotmeti els pei-

grans Uumeners: un de mes gran que xos del mar, els ocells del eel, el bestiar.

tot aixo era bo.

Deu digue:

Fem Thome a imatge nostra, sem-

govemes el dia i un de mes petit que i tota la terra " amb les bestioles que s'hi

govemes la nit; va fer tambe les estre- arrosseguen.

lies. ' ^^ Deu els coMoca a la volta del 27 ^^^ ^^ ^^.q^j. I'home a imatge seva,

eel perque iMuminessin la terra, ^^ go- el va crear a imatge de Deu, crea I'ho-

vemessin el dia i la nit i separessin la me i la dona. ° ^8 j)^u q\^ henei p dient-

Uum de les tenebres. Deu veie que tot

aixo era bo.

los:

19
-Sigueu fecunds i multipliqueu-vos.

Hi hague un vespre i un mati, i fou ompliu la terra i domineu-la; sotmeteu
el quart dia.

Deu digue:

Que les aigiies produeixin essers terra. ^

els peixos del mar, els ocells del eel i to-

tes les bestioles que s'arrosseguen per

vius que s'hi moguin i animals alats que
volin entre la terra i la volta del eel. ^

29 Deu digue encara:

Mireu, us dono totes les herbes que
2^ Deu va crear els grans monstres fan llavor arreu de la terra i tots els ar-

marins, ^ els essers vius de tota mena bres que donen fruit amb la seva llavor,

perque sigum vostre aliment. ^^ Aque es mouen dintre I'aigua, i tota

mena d'animals alats. Deu veie que tots els animals de la terra, a tots els

tot aixo era bo. ^^ Deu els benei dient- ocells del eel i a totes les bestioles que
s'arrosseguen, a tots els essers vius de

- Sigueu fecunds, multipliqueu-vos i la terra, els dono I'herba verda per ali-

ompliu les aigiies dels mars, i que els ment.

animals alats es multipliquin a la terra.

los:

/

2^ Hi hague un vespre i un mati, i fou

el cinque dia.

I va ser aixi.

^^ Deu veie que tot el que havia fet

era molt bo. ^

h Els pobles primitius divinitzen el sol i la Uuna. Pero

aqui la funcio dels dos grans Uumeners es simplement
la d'illuminar el dia i la nit, indicar les estacions de

aUo

divi nNo
de corregir el text hebreu

I'any i regular el calendari liturgic. iJr 31,35; SI sorprengui que enmig de lenumeracio de tots els tipus

136,7-9. Compareu-ho amb Sir 43 , 1 - 1 0. / L'antlga ver- d'animals hi aparegui la terra . Molts tradueixen, seguint
sio grega afegeix: / va ser aixi. k En les religions vei- antiga versio siriaca

f^

nes dlsrael els monstres marins eren essers que contro- o Sobre Thome com a imatge de Deu, vegeu 5,1; 9,6; Sv
Jmlaven el caos primitiu. En molts casos havien estat

divinitzats. El Uibre del Genesi, en canvi, els presenta tambe en Mt 19,4 (= Mc
com a simples criatures de Deu. Vegeu Jb 40,15-41,26 a 9; Sv 9,2. En quant fet a imatge de Deu, Thome es desti-

p5,2. 9 9,1.7; SI 8,7-

proposit de Behemot i Leviatan. /8,17. m 3,22, El

terme home equival a Tespecie humana. Referent als defensar

termes imatge i semblant, cal entendre que Thome es en cada esser que creava.

semblant a Deu perque es Tunic esser de la creacio ca- L'aut'

pa? d escoltar i de comprendre alio que Deu li diu i de dor, 1

complir-ho. Aqui el plural de primera persona, nostra, i tan

dominar la creacio: te la gran responsabilitat de

amb
indicar

alimentaven de
nosaltres, indica que la semblanga no es amb el mateix 39,33-34; ITm 4,4.

pau paradisiaca,

5 SI 104,31; Sir
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Hi Hague un vespre i un mati, i fou el un esser viu. ^ ^ Despres, el Senyor-Deu

sise dia. planta un jardi a TEden, a regio

1 Aixi van quedar acabats el eel i la d'orient, ""
i va posar-hi Thome que havia

terra amb tots els seus estols. ' ^ £1 modelat. ^ El Senyor-Deu va fer neixer

sete dia, " Deu havia acabat seva de la terra fertil tota mena d'arbres que

el dia sete i en va fer un dia sagrat, per-

obra

obra. El dia sete, doncs, va reposar de fan goig de veure i donen fruits saboro-

tota 1 obra que havia fet. ^ Deu va beneir sos. Al mig del jardi hi feu neixer I'arbre

de la vida i I'arbre del coneixement del

be i del mal. ^

^^ De TEden naixia un riu que regava

del eel i de ^1 jardi, i des d alia se separava en qua-

tre bragos: ^^ el primer es diu Fison, i

recorre tot el pais d'Havila, on hi ha or.

que aquell dia reposa de la seva

creadora. ^

^ Aixi foren els origens ^

la terra quan van ser creats

.

L'home en el paradis X

Quan el Senyor-Deu va fer la terra i el

^^
i Tor d aquest pais es molt fi; tambe

s'hi troben la resina olorosa de bdel-li i

pedra d onix. ^^ El segon riu es diu

eel, ^ no hi havia cap matoll, ni havia Guihon, i recorre tot el pais de Cuix.

nascut I'herba, perque el Senyor-Deu ^^ El tercer riu es el Tigris, que passa

encara no havia fet ploure, ni existia per la part oriental d'Assiria, i el quart

cap home que pogues conrear els es FEufrates .

^

camps, y ^ Pero de dintre la terra pujava ^^ El Senyor-Deu va prendre Thome i

una humitat que els amarava en tota la el va posar al jardi de TEden, perque el

seva extensio. conrees i guardes. ^
I va donar

7 Llavors el Senyor-Deu va modelar aquest manament:

Thome amb pols de la terra. Li va infon- - Pots menjar dels fruits de tots els

dre Tale de vida, i Thome es convert! en arbres del jardi. ^^ Pero no mengis del

t Els estols son tot el que es mou en el eel, la terra i el a I'home el converteix en un esser viu: la vida li ve de

mar, es a dir, en tot I'univers. La paraula que en he- Deu. ICo 15,45-49 aprofita aquest text per a parlar del

breu expressa estols o be exercits passara a formar part «primer Adam» i del «darrer Adam» {esperit que dona

d'un titol divi, que generalment hem traduit el Senyor vida). a Aquesta tradici6 sembla que situa el jardi de

«de runivers» (vegeu, p.e., 2Sa 6,18; Is 6,3.5; SI 24,10; I'Eden (nom que significa 'delicies') a *Mesopotamia.

46,8). u El Pentateuc samarita i I'antiga versio grega Pero, mes que un lloc geogr^fic, representa una situa-

diuen: El sise dia. v Aquest relat de la creacio no aca- cio de que Thome no pot gaudir si D^u no h'n fa do.

ba amb la creacio de I'home, sino amb el repos de L'Eden es el jardi on I'home pot conversar amb Deu.

Deu, que santifica el dia sete o dissabte (vegeu Una tradicio sobre I'Eden o jardi de D6u ser^ tinguda

Ex 16,23.29; 20,8-11; 23,12; 31,12-17; 34,21; 35.1-3; en compte per Ezequiel(Ez 28,13; 31,9) i per la segona

Lv 19,3; 23,3; Dt 5,12-15; He 4,4.9-10). Vegeu Mt 12,1 part d'lsaies (Is 51,3), aquest darrer per fer reneixer

nota X. wEl text hebreu usa aqui una formula que I'esperan^a dels deportats a *Babil6nia. fePr 3,18;

anira marcant I'estructura de tot el llibre del Genesi, i 11,30; 13,12; 15,4; Ap 2,7; 22,2.14. L'arbre de la vida

que el dividira en grans cicles: 2,4 (eel i terra); 5,1 formava part dels mites coneguts a I'Orient antic (ve-

(Adam); 6,9 (Noe); 10,1 (fills de Noe); 11,10 (Sem); geu v. 1 7 nota e). L'expressio hebrea conmer e/ fee i e/

1 1,27 (Terah); 25,12 (Ismael); 25,19 (Isaac); 36,1 mal s'ha interpretat com una certa capacitat per a dis-

(Esau); 37,2 (Jacob). El terme hebreu pot indicar la tingir el que ens conve a nosaltres o als altres (vegeu

historia d'un personatge, la seva *genealogia o simple- Dt 1,39; 2Sa 19,36; Is 7,15), propia dels adults, o com a

ment una Uista de descendents. x Comenga aqui un expressio de la plenitud del saber (vegeu Gn 31,24.29),

nou relat de la creacio pertanyent a una tradicio dife- o com a capacitat de discemiment en els judicis (vegeu

rent de la que es troba en l,l-2,4a. L'activitat creadora 2Sa 14,17; IRe 3,9). Aqui, per6, el sentit m6s probable

de Deu se centra ara en I'home. La terra es concebuda es I'intent de Thome de con^ixer el seu futur al marge

com un desert on Deu fa sorgir la vida. y Vegeu de Deu i, per tant, de posar-se en el lloc que nomes a

V. 15. z3,19; Si 104,29-30; Jb 34,14-15; Coh 3,20; Deu pertoca. Per aix6, alguns tradueixen: flrl>re ^e/ co-

12,7, En hebreu Thome es designat amb el nom neixement de la felicitat i la desgrdcia. cL'autorfaun

d'Adam, terme que el relaciona amb la terra fertil, la esiorq erudit per situar TEd^n servint^se de tradicions

terra roja de conreu (en hebreu adama). Aqui i en conegudes pels seus contemporanis. Els dos primers

1,26-27, el nom d'Adam, el pare de la familia humana rius {Fison i Guihon) no es poden localitzar amb segu-

(vegeu 4,25; 5,1.3), pren el valor de nom comu a tots retat. Els altres dos {Tigris i Eufrates) neixen a les mun-

els homes: tots ens diem Adam, es a dir, som essers tanyes d'Armenia i donen nom a Mesopotamia, que vol

humans. Notem encara que Tale de vida infos per Deu dir 'regio entre rius'. d. Vegeu v. 5.
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fruit de I'arbre del coneixement del be i ossos i earn de la meva earn! ^ El seu
del mal, perque el dia que en mengis, nom sera «dona»; perque ha estat presa

tingues per cert que moriras. de Thome. ^
^"^ Per aixo, Thome deixa el

^^ Llavors Senyor-Deu es digue: pare i la mare per unir-se a la seva do-

«No es bo que Thome estigui sol. Li fare na, i, des d'aquest moment, formen una
una ajuda que li faci costat.

»

^^ El Senyor-Deu va modelar amb ter-

ra tots els animals ferestecs i tots els

ocells, i els va presentar a Thome, per

veure quin nom els donaria: cadascun
dels animals havia de portar el nom que

sola cosa. ^

25 Tots dos, Thome i seva dona,
)

anaven nus, i no se n avergonyien. k

Thome poses. ^^ L'home dona un
nom^ a cadascun dels animals domes-
tics i ferestecs i a cadascun dels ocells;

pero no va trobar^ una ajuda que li fes

costat.

El pecat i les seves conseqiiencies

^ La serp ^ era el mes astut de tots

els animals que el Senyor-Deu havia

L'home i la dona

Pregunta, doncs, a la dona:
- Aixi, (?Deu us ha dit que no mengeu

dels fruits de cap arbre del jardi?
^ La dona va respondre a la serp:

Podem menjar dels fruits de tots els

^^ Llavors el Senyor-Deu va fer caure arbres del jardi, ^ pero dels fruits de Tar-

Thome en un son profund. Quan queda bre que hi ha al mig del jardi, Deu ha
adormit, prengue una de les seves coste- dit que no en mengem ni els toquem,
lies i ompli amb earn el buit que havia

deixat. ^^ De la costella que havia pres a

Thome, el Senyor-Deu va fer-ne la dona,

i la presenta a Thome.
L'home exclama:
23

perque morinem.
.^

"^ La serp li va replicar:

- No, no moririeu pas! ^ Deu sap que,

si un dia en menjaveu, se us obririen els

ulls i serieu igual com deus: coneixerieu

Aquesta si que es os dels meus el be i el mal.

e Alimentar-se de I'arbre de la vida vol dir tenir part fa al terme cam (com en el v. 24, on el traduim per

en la vida divina, que dona la immortalitat (3,22). Pel una sola cosa), te un sentit semblant. El retrobem en
que fa a la prohibicio de menjar de I'arbre del conei- 37,27; Lv 18,6; 25,49 (amb el sentit de 'parent pro-

xement del be i del mal, sembla que vol deturar la xim') i Ne 5,5. Tenint present el sentit d'aquesta ex-

pretensio de rhome d'endevinar el futur, de disposar- pressio, la narracio vol dir que, de totes les formes de
ne i de controlar-lo, sobretot amb els recursos de la parentiu, la mes estreta es la de marit i muUer. D'aqui

magia (vegeu el cas de Balac i Balaam en Nm 24,13). I'exclamacio: Aquesta si! La dona treu l'home de la

La *Llei prohibira, sota pena de mort, recorrer a solitud (v. 18), cosa que no havia pogut fer cap dels

aquestes arts (Lv 19,31; 20,6.27; Dt 18,11). Aixi i tot, animals que el Senyor-Deu H havia presentat (v. 20).

era una temptaci6 constant per als qui es trobaven en Per tal de subradlar que el lia? que uneix els esposos

situacions dificils i no tenien en aquells moments una es el mes fort de tots, el narrador afirma que l'home

resposta de Deu. Vegeu els casos de Saiil (ISa 28,3- deixa el lligam que I'uneix al pare i a la mare. No es

10.17-19), del rei Ahazia (2Re 1,2-4) i de tants d'altres estrany que Pau hi vegi un anunci de la unio de Crist

(2Re 21,6; 23,24; Is 8,19). f El fet de donar un nom amb I'Esglesia (Ef 5,31-32). i En el text hebreu, el

implica una sobirania. Coneixer una cosa o un ani- joe de paraules es fa entre ix (home) i el seu femeni
mal pel seu nom, segons es creia, comportava tenir ixd (dona). Quan el possessiu acompanya aquests dos
poder sobre ell. g Lit.: pero per a ell mateix (l'home) noms, es refereixen a la parella: l'home i la seva dona
no va trobar. En aquest verset i en 3,17.21, una part (w. 24-25). D'aqui ve que alguns tradueixin espds, es-

de la tradicio jueva ha interpretat Adam en comptes posa. /Citat en Mt 19,5 (= Mc 10,7); ICo 6,16; Ef
de «home»; tambe I'antiga versi6 grega (des del v. 16) 5,31. Sobre els llanos creats per I'amor de l'home i la

i la Uatina (des del v. 19) tradueixen aixi el text he- dona, vegeu Ml 2,14-15; Pr 5,15-20; 18,22; 31,10-31;

breu. Ara be, aqui seguim una altra part de la tradicio Coh 9,9. k 3,7. I El judaisme i la tradicio cristiana

jueva, que refereix aquests tres textos a l'home i no a han vist en la figura de la serp el *diable (vegeu Sv
Adam. Aquesta es tambe I'opinio d'autors recents. Ve- 2,24; Ap 12,9; 20,2). Pero la preocupacio de I'autor es

geu V. 7 nota z. hLa. narracio escenifica una expres- que el proces de *temptaci6 s'esten als homes de tots

sio usual per a significar els Uagos de parentiu fins i els temps (vegeu v. 5 i compareu-ho amb Is 14,14; Ez
tot Uunyans. Retrobem aquesta expressio en 29,14; Jt 28,2; Jm 1,13-15). En I'epopeia babilonica de Guilga-

9,2; 2Sa 5,1; 19,13.14, significant la relacio oncle-ne- meix, una serp es menja la planta de la vida, que
bot i entre cosins, o fins i tot la relacio entre dos caps I'heroi del relat havia arribat a trobar despres d'una

de *tribu o dos membres d'una mateixa tribu. Pel que llarga recerca.
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^ Llavors la dona, veient que el fruit munt el ventre i menjaras pols tota la vi-

de Tarbre era bo per a menjar i feia goig da. ^^ Posare enemistat entre tu i la do-

de veure, i que era temptador de tenir na, entre el teu Uinatge i el seu. Ell^

aquell coneixement, en va collir i en va t'atacara al cap i tu I'atacaras al talo.

menjar; i en va donar tambe al seu ho- ^^ Despres digue a la dona:

Et fare patir les grans fatigues de

tots dos sels obriren els ulls i es van I'embaras i donaras a Hum enmig de do-

me, que en menja amb ella. ^ Llavors a

adonar que anaven nus. ^ Van cosir fu- lors. Desitjaras el teu home, i ell et

voldra dominar. ^

^^ Despres va dir a Thome:
lies de figuera i sen feren faldars.

^ Quan Thome i la dona van sentir els

passos del Senyor-Deu, que es passejava

pel jardi a Taire fresc de la tarda, es van has menjat el fruit de Tarbre que jo t'ha-

Ja que t'has escoltat la teva dona i

amagar entremig dels arbres del jardi, via prohibit, la terra sera maleida per

perque el Senyor-Deu no els veies

.

culpa teva: '' tota la vida passaras fati-

^ Pero el Senyor-Deu crida Thome i li gues per treure'n Taliment. ^® La terra et

va dir:

- On ets?

^^ Ell li va respondre:

produira cards i espines, i t'hauras d'ali-

mentar d'allo que donin els camps. ^^ Et

guanyaras pa amb suor del teu

He sentit que et passejaves pel jardi front fins que tomis a la terra d'on vas

i, com que vaig nu, he tingut por i m'he ser tret: perque ets pols, i a la pols tor-

amagat.

"

naras

.

^ ^ El Senyor-Deu li replica: ^^ L'home va donar a la seva dona el

Qui t'ha fet saber que anaves nu? nom d'Eva, perque ella ha estat la mare
Es que has menjat del fruit de Tarbre de tots els qui viuen. t

que jo t'havia prohibit?
^^ L'home va respondre:

- La dona que has posat al meu cos-

tat m'ha ofert el fruit de Tarbre i n'he

menjat.
^^ Llavors el Senyor-Deu va dir a

dona:
- Per que ho has fet, aixo?

Ella va respondre:

^^ Llavors el Senyor-Deu va fer tuni-

ques de pell i va vestir Thome i la dona.
^^ Despres el Senyor-Deu digue:

- L'home s'ha tomat com un de nos-

altres: " ja coneix el be i el mal! ^ I si ara

agafa el fruit de Tarbre de la vida, el cull

i en menja, viura per sempre! ^

^^ Llavors el Senyor-Deu va expulsar

Thome del jardi de TEden, perque treba-

La serp m'ha enganyat i n'he menjat. lies la terra d'on havia estat tret.
^"^ Un

^"^ El Senyor-Deu va dir a la serp:

Ja que has fet aixo, seras mes
cop Thague expulsat, va posar a Torient

de TEden els querubins ^ amb la flama

maleida ^ de totes les besties i de tots els de Tespasa fulgurant per a guardar

animals ferestecs. T'arrossegaras da- cami de Tarbre de la vida.

gressio.

leit s'assemblen molt, p Es el Uinatge/descendencia

m 2,25. Nuesa i vergonya, en el llenguatge biblic, si be nota m. v La interpretacio es dificil. En qualsevol

mantenen el sentit de pudor, expressen sobretot un cas, l'home ja sap que es viure en la plena felicitat

sentit social de dignitat (2Sa 10,4-5). n La vergonya de I'Eden (2,4-25) i la dissort que li ha caigut al da-

i la por son conseqiiencia de la culpa i de la trans- munt (w. 16.17-19) despres de la seva desobedien-

o En hebreu les paraules astut (v. 1) i ma- cia. Aquesta frase i la segiient tenen, doncs, un ma-
' '

tis ironic. w2,17 nota e. No es tracta que Deu
de la dona. Aquest text ha tingut una interpretacio tingui por de l'home o el consider! un rival. La frase

messianica, en el sentit que el Uinatge indicaria el es ironica. De fet, Deu ja ha decretal una vida de fa-

Messies, nascut de dona; en la tradicio catolica ha tigues i dolors coronada amb la mort (v. 19). L'ex-

estat referit fins i tot a la dona mateixa que I'infan- pulsio (v. 23) ho remarca. Caldra treballar una terra

tara (compareu-ho amb Ap 12,13-17). ^ 4,7. que nomes produira amb molt d'esforg. jc Potser

r 5,29; 8,21. 5 2,7. ^ En hebreu, joe de paraules en- tenim aqui el rerefons dels *q'wemfcm5 de Mesopota-

tre Eva (havd) i vivent (hai). u Deu parla amb la se- mia, essers en forma de toro o d'esfinx, encarregats

va cort celestial. El sentit de la frase es el mateix que de guardar les entrades dels palaus i dels temples

la serp havia expressat en el v. 4. Vegeu tambe 1,26 (vegeu Ez 10,1).
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